ANEXA
Metodologie privind schimbarea furnizorului
de catre consumatorii noncasnici de gaze naturale
Capitolul I
Dispozitii generale

SECTIUNEA 1
Scop

Art. 1. – Metodologia privind schimbarea furnizorului de catre consumatorii
noncasnici de gaze naturale are scopul de a stabili etapele si responsabilitatile partilor
implicate în acest proces.

SECTIUNEA a 2-a
Terminologie
Art. 2. – Termenii din prezenta metodologie sunt utilizati în sensul definitiilor
prevazute la art. 3 din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificarile si completarile
ulterioare, la art. 2 din Metodologia privind schimbarea furnizorului de catre
consumatorii casnici de gaze naturale, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii
Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 47/2007 si în Anexa la Conditiile
generale de contractare pentru consumatorii captivi noncasnici de gaze naturale, aprobate
prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei
nr. 52/2007.

SECTIUNEA a 3-a
Domeniul de aplica re
Art. 3. – (1) Prevederile prezentei metodologii se aplica consumatorilor noncasnici,
care doresc sa-si schimbe furnizorul de gaze naturale, precum si titularilor de licente
emise de autoritatea de reglementare, care sunt implicati în procesul de schimbare a
furnizorului.
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(2) Schimbarea furnizorului se poate realiza în una din urmatoarele situatii:
a) prin trecerea de la furnizare reglementata la furnizare negociata;
b) prin schimbarea furnizorului în conditii de furnizare negociata;
c) prin trecerea de la furnizare negociata la furnizare reglementata.

Capitolul II
Etapele procesului de schimbare a furnizorului de catre
consumatorii noncasnici de gaze naturale

SECTIUNEA 1
Alegerea furnizorului nou de gaze naturale
Art. 4. - (1) Consumatorul noncasnic de gaze naturale are dreptul de a alege tipul de
contract de furnizare si, în functie de acesta, unul sau mai multi furnizori de gaze naturale
pentru fiecare loc de consum.
(2) În situatia în care consumatorul noncasnic opteaza pentru furnizarea reglementata
a gazelor naturale, acesta se va adresa exclusiv furnizorului care, potrivit licentei,
deruleaza contracte de furnizare reglementata a gazelor naturale în aria unitatii
administrativ-teritoriale, unde se afla locul de consum al consumatorului.
(3) Operatorii de distributie au obligatia sa afiseze, la sediile lor, lista furnizorilor
licentiati de gaze naturale.
(4) În situatia în care consumatorul noncasnic opteaza pentru furnizarea negociata a
gazelor naturale, acesta va consulta lista afisata la sediul operatorului de distributie a
gazelor naturale sau lista afisata pe site - ul Autoritatii Nationale de Reglementare în
domeniul Energiei.

SECTIUNEA a 2-a
Încheierea contractului de furnizare cu furnizorul nou si rezilierea contractului de
furnizare cu furnizorul actual
Art. 5. – (1) În situatia prevazuta la art. 3 alin. (2), lit. a) si b), furnizorul nou, pe care
consumatorul noncasnic îl contacteaza în vederea încheierii contractului de furnizare
negociata a gazelor naturale, transmite acestuia conditiile de contractare si initiaza
procesul de negociere a clauzelor contractului.
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(2) În situatia prevazuta la art. 3 alin. (2), lit. c), furnizorul nou, pe care consumatorul
noncasnic îl contacteaza în vederea încheierii contractului de furnizare reglementata a
gazelor naturale, are obligatia, în conformitate cu prevederile Contractului-cadru de
furnizare reglementata a gazelor naturale pentru consumatorii captivi noncasnici – clauze
specifice de contractare, aprobat prin Decizia presedintelui Autoritatii Nationale de
Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 182/2005, cu modificarile si
completarile ulterioare, sa puna la dispozitie consumatorului noncasnic, cu titlu gratuit,
înainte de semnarea contractului, „Conditiile generale de contractare pentru consumatorii
captivi noncasnici de gaze naturale”.
Art. 6. – (1) Contractul de furnizare negociata a gazelor naturale pentru consumatorii
noncasnici include cel putin urmatoarele elemente:
a) identitatea si adresa partilor
b) obiectul contractului - serviciile oferite
c) drepturile si obligatiile partilor
d) pretul, modalitatile si conditiile de plata a facturilor
e) durata contractului, prelungirea, modificarea si încetarea contractului
f) daune si penalitati platite de partile contractante pentru neîndeplinirea clauzelor
contractuale, inclusiv penalitatile pe care furnizorul este obligat sa le plateasca în cazul
nerespectarii indicatorilor de performanta garantati, în conformitate cu Standardul de
performanta pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul
presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 37/2007.
g) modalitatea de solutionare a neîntelegerilor, litigiilor
(2) Contractul de furnizare reglementata a gazelor naturale pentru consumatorii
noncasnici se încheie cu respectarea Contractului-cadru de furnizare reglementata a
gazelor naturale pentru consumatorii captivi noncasnici – clauze specifice de contractare,
aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul
Gazelor Naturale nr. 182/2005, cu modificarile si completarile ulterioare si a conditiilor
generale de contractare pentru consumatorii captivi noncasnici de gaze naturale, aprobate
prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei
nr. 52/2007.
Art. 7. – (1) Consumatorul noncasnic de gaze naturale si furnizorul nou de gaze
naturale încheie contractul de furnizare, cu luarea în considerare a termenului necesar
denuntarii unilaterale, în vederea rezilierii contractului încheiat cu furnizorul actual.
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(2) Consumatorul noncasnic de gaze naturale nu are dreptul sa deruleze simultan un
contract de furnizare reglementata si un contract de furnizare negociata pentru aceleasi
loc de consum.
Art. 8. – (1) Consumatorul noncasnic de ga ze naturale are posibilitatea sa încheie
contractul de furnizare negociata cu furnizorul nou, în urmatoarele variante:
a) cu servicii incluse, prin includerea în pretul final, pe lânga pretul de furnizare
negociata a gazelor naturale, a tarifelor reglementate aferente serviciilor prestate,
respectiv, dupa caz, a tarifului de transport, de distributie – pentru consumatorii conectati
în sistemul de distributie, si de înmagazinare subterana a gazelor naturale
b) fara servicii incluse, numai pentru cantitatea de gaze naturale contractata la pretul
de furnizare negociata
(2) În situatia prevazuta la alin. (1) lit. a), încheierea, dupa caz, a contractelor de
transport, distributie, înmagazinare cade în sarcina noului furnizor.
(3) În situatia prevazuta la alin. (1) lit. b), încheierea, dupa caz, a contractelor de
transport, distributie, înmagazinare cade în sarcina consumatorului.
(4) Indiferent daca contractele de transport, distributie, înmagazinare se încheie de
catre furnizorul nou sau de catre consumator, clauzele acestora sunt stabilite în
conformitate cu prevederile Contractelor-cadru aprobate de ANRE, iar prestarea acestor
servicii se realizeaza la tarifele reglementate, stabilite de autoritate.
(5) Indiferent de varianta în care se încheie contractul de furnizare negociata a gazelor
naturale, pretul care este negociat între consumatorul noncasnic si furnizorul nou este
exclusiv pretul de furnizare a gazelor naturale.
Art. 9. – (1) În situatia prevazuta la art. 3 alin. (2), lit. a), consumatorul noncasnic
solicita furnizorului actual rezilierea contractului de furnizare reglementata, încheiat cu
acesta, cu un preaviz de 75 de zile.
(2) Denuntarea unilaterala a contractelor de furnizare reglementata din initiativa
consumatorului noncasnic de gaze naturale devine efectiva sub conditia achitarii tuturor
obligatiilor de plata, mai putin cele care fac obiectul unor litigii aflate pe rolul instantelor
de judecata.
Art. 10. – În situatia prevazuta la art. 3 alin. (2), lit. b) si c), consumatorul noncasnic
notifica furnizorului actual intentia de reziliere a contractului de furnizare negociata,
încheiat cu acesta, cu respectarea termenului si conditiilor de denuntare unilaterala,
prevazute în contractul de furnizare negociata.
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Art. 11. - (1) În situatia prevazuta la art. 3 alin. 2, lit. c), consumatorul noncasnic de
gaze naturale solicita furnizorului care, potrivit licentei, deruleaza contracte de furnizare
reglementata a gazelor naturale în aria unitatii administrativ-teritoriale, unde se afla locul
de consum al consumatorului, încheierea unui astfel de contract.
(2) Solicitarea prevazuta la alin. (1) se înainteaza furnizorului cu minimum 45 de zile
înaintea datei preconizate de începere a contractului de furnizare reglementata.
(3) Furnizorul caruia, potrivit prevederilor alin. (1), i s-a înaintat o solicitare de
încheiere a unui contract de furnizare reglementata a gazelor naturale, nu are dreptul sa
refuze încheierea unui astfel de contract, cu exceptia cazului în care încheierea
contractului de furnizare reglementata afecteaza semnificativ îndeplinirea obligatiilor
asumate prin contractele de furnizare reglementata aflate în derulare.
(4) Orice refuz privind încheierea unui contract de furnizare reglementata în conditiile
alin. (3) se justifica consumatorului în cel mult 15 zile de la înregistrarea solicitarii. În
acelasi termen, furnizorul are obligatia sa transmita Autoritatii Nationale de
Reglementare în Domeniul Energiei o notificare a refuzului împreuna cu justificarea
transmisa consumatorului noncasnic care a solicitat încheierea contractului.

SECTIUNEA a 3-a
Notificarea distribuitorului/transportatorului si transferul capacitatii rezervate
Art. 12. – (1) Furnizorul nou notifica distribuitorul/transportatorul asupra faptului ca
acesta va deveni furnizorul consumatorului noncasnic începând cu data convenita de cele
doua parti.
(2) Notificarea va fi transmisa cu cel putin 5 zile calendaristice înainte de data la care
noul furnizor începe sa livreze gaze naturale consumatorului.
Art. 13. - (1) Pentru consumatorul noncasnic de gaze naturale, care schimba
furnizorul, se aplica principiul „capacitatea urmeaza consumatorul”.
(2) Furnizorul actual si furnizorul nou notifica distribuitorului/transportatorului
capacitatea predata/preluata, aferenta consumatorului no ncasnic de gaze naturale care
schimba furnizorul.
(3) În cazul în care exista divergente între furnizorul actual si furnizorul nou în
privinta capacitatii predate/preluate, aferente consumatorului noncasnic care îsi schimba
furnizorul, distribuitorul/trans portatorul procedeaza la transferul obligatoriu al respectivei
capacitati.
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(4) Încadrarea consumatorului noncasnic într-o anumita categorie de consumatori nu
se modifica ca efect al schimbarii furnizorului de gaze naturale.

SECTIUNEA a 4-a
Determinarea indexului contorului consumatorului de gaze naturale
Art. 14. - Distribuitorul/transportatorul convine si consemneaza împreuna cu
furnizorul actual, respectiv cu noul furnizor, indexul contorului consumatorului de gaze
naturale din ziua în care furnizorul nou începe sa vânda gaze naturale consumatorului.
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